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Prav	gotovo	se	trenerji	večkrat	vprašamo,	kaj	narediti,	da	bomo	igrali	boljše,	da	bo	
ekipa	boljša,	učinkovitejša	in	bolj	prepoznavna?	Cela	vrsta	faktorjev	vpliva	na	igralce	
in	 ekipo,	 ki	 jih	 je	 potrebno	 najprej	 poznati,	 nato	 pa	 v	 procesu	 upoštevati,	 učiti	 in	
vaditi:	načrtno	in	sistematično	skozi	celoten	proces	nogometne	vzgoje.		
	
Podaja	 in	 sprejem	 sta	 prav	
gotovo	 dva	 pomembna	
elementa,	ki	sta	pomembna	za	
boljšo,	 lepšo	 in	 predvsem	
gledljivo	 nogometno	
predstavo.	Mislim,	da	je	vadba	
podaje	v	današnjem	času	dokaj	
zanemarjena,	 predvsem	 pa	 se	
učenje	 preveč	 komplicira,	 je	
nesistematično	 in	 v	 vadbenem	
procesu	s	strani	trenerjev	slabo	
nadzorovano,	 kar	 povzroča	
kasneje	 igralcem	 velike	
probleme	 na	 višjem	 nivoju,	
kjer	 so	 zahteve	 iz	 sezone	v	 sezono	večje,	pridobljene	sposobnosti	pa	 se	ne	morejo	
nadgrajevati.	 Zato	 se	 tudi	 na	 vrhunskem	 nivoju	 včasih	 vprašamo	 kako	 so	mogoče	
take	 osnovne	 napake	 pri	 podajah,	 ko	 se	 igra	 za	 tako	 velik	 denar.	 Vendar	 problem	
nastaja	 že	 pri	 delu	 z	 mlajšimi	 kategorijami	 kjer	 se	 pri	 učenju	 ne	 posveča	 dovolj	
pozornosti	 detajlom	 pri	 udarjanju	 in	 sprejemanju	 žoge	 ter	 se	 igralcev	 ne	 korigira.	
Predvsem	 pa	 sodobna	 nogometna	 vadba	 zahteva	 poleg	 razvoja	 telesa	 tudi	 razvoj	
razmišljanja	(možganov)	–	torej	razvoj	kot	celoto.	Zato	je	potrebno	že	od	najmlajših	
kategorij	stremeti,	da	otroci	razumejo	vaje	in	kako	jih	uporabiti	v	igri.	Zato	moramo	
razvijati	 igralce	 da	 rešujejo	 probleme	 hitreje,	 mislijo	 hitreje,	 da	 se	 učijo	 hitreje,	
razumejo	 vadbeni	 proces	 ter	 da	 se	 jim	 daje	 vedno	 večji	 poudarek	 pri	 samostojnih	
rešitvah	na	igrišču	z	žogo	ali	brez	nje.	Če	trener	ne	spozna	kognitivnih	potreb	igralca,	
potem	bo	igralec	vsak	dan	bolj	nazadoval.	Ker	so	igralci	različni,	velja	že	od	najmlajših	
uveljavljati	individualni	pristop	v	kolikor	želimo	razvijati	igralce!	
	

Tudi	 pri	 učenju	 in	 vadbi	 podaje	 je	 potrebno	 biti	 pozoren	 na	 toliko	 stvari,	 da	 je	
dejansko	potrebna	posebna	študija.	Predvsem	iz	že	navedenih	razlogov	in	pa	dejstva,	
da	 je	 potrebno	 zagotoviti	 vsakemu	 igralcu	 v	 razvojnem	 procesu	 čim	 večje	 število	
podaj,	različnih	kombinacij,	ponovitev,	situacij,..	kar	brez	prave	priprave	na	trening,	
pravilne	 organizacije	 treninga	 in	 točno	 postavljenega	 cilja	 vsakega	 treninga,	
napredka	ni	mogoče	zagotoviti	nikomur!	
	

Za	 sodoben	 nogomet	 morajo	 igralci	 imeti	 sposobnosti	 igrati	 hitro,	 direktno	 in	
predvsem	z	natančno	podajo	ali	 kombinacijo	podaj	osvajati	prostor	 tudi	 ko	 so	pod	
pritiskom.	 Vaje	 raznovrstnih	 podaj	 ogromno	 doprinesejo	 k	 napredku,	 sigurnosti,	
samozavesti,	 predvsem	 pa	 natančnosti	 udarca.	 Pravilno	 podana	 žoga	 soigralcu	 le-
temu	 daje	 potreben	 čas	 za	 pravilno	 in	 hitrejšo	 odločitev	 ter	 zato	 tudi	 hitrejše	
reševanje	problemov.		
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Sodobni	 nogomet	 pogojuje	 podaje	 naprej,	 v	 prostor	 –	 natančno,	 pravočasno	 in	
pravilno	tempirane.	Da	se	to	doseže	je	potrebna	vadba	pri	kateri	sta	igralec	in		trener	

osredotočena	 na	 detalje,	 ki	 so	 odločilnega	 pomena	 za	 kvaliteten	 razvoj.	 S	 površno	
vadbo	(ko	je	vadba	zaradi	vadbe!)	se	učinkovitost	 in	znanje	ne	bo	povečalo,	pač	pa	
zmanjšalo.	S	slabimi	podajami	je	tudi	igra	počasnejša.	S	slabo	podajo	zgubimo	delček	
sekunde,	ki	je	pomemben,	da	žogo	zadržimo	ali	izgubimo.	Če	soigralec	ni	postavljen	
pravilno,	 izgubi	 pri	 sprejemu	 podane	 žoge	 še	 nadalnji	 del	 sekunde,	 da	 lahko	 žogo	
poda	pravilno	naprej.		
	
Vendar	pri	tem	ni	pomembna	le	podaja	sama,	pač	pa	tudi	kako	je	usmerjena,	kako	
je	 tempirana,	 kako	 je	 soigralec	 postavljen,	 ali	 je	 bila	 opravljena	 predhodna	
komunikacija	(vidna	ali	verbalna),	ali	je	bila	upoštevana	kvaliteta	igralne	površine,	
ritem,	sposobnost	soigralca	ki	mu	podaja	(levičar,	desničar,	hiter,	počasen,...),...	
	

Za	 vse	 to	 je	 potrebna	 stalna	 vadba,	 ki	 zahteva	 osvojeno	 osnovno	 tehniko	 ter	
razumevanje	 igre.	 To	 se	 lahko	 osvaja	 le	 s	 sistematičnim	 in	 analitičnim	 pristopom	
skozi	 procesno	 nogometno	 vzgojo.	 Vadba	 podaje	 mora	 biti	 prisotna	 na	 vsakem	
treningu	najmanj	20	minut	kajti	za	razvoj	 in	napredovanje	 je	potrebno	posvečati	 in	
osvojiti	tudi	vrsto	drugih	sposobnosti,	ki	so	pomembne	za	nogometno	igro.	
	

Podaja	 se	 lahko	 trenira	 v	 vseh	 fazah	 treninga	 (ogrevanju,	 glavnem	 delu	 in	
ohlajevanju),	škoda	pa	je	vsakega	treninga,	kjer	se	ne	vadi.	V	prilogi	je	kar	nekaj	vaj,	
ki	 so	 priporočljive,	 da	 jih	 igralci	 osvajajo	 od	 8	 leta	 do	 članske	 ekipe.	 Pri	 tem	 je	
potrebno	predvsem,	da	se	vaje,	ki	so	primerne	za	posamezno	starostno	kategorijo,	
sposobnostim	 igralcem	 in	predvsem	cilju,	 ki	 ga	 želimo	doseči.	 To	pa	pomeni,	da	 je	
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potrebno	prilagajati	velikost	vadbene	površine,	število	 igralcev,	število	žog,	razdalje	
in	 zahteve.	 Paziti	 je	 potrebno,	 da	 se	 ne	 izvaja	 stalno	 ene	 vrste	 vaje	 ker	 se	 potem	
avtomatizira,	postaja	dolgočasna	in	igralcev	ne	motivira,	prav	pa	je,	da	se	od	časa	do	
časa	tudi	ponovi,	da	se	zahteva	hitrejši	tempo,	prva	žoga	in	vse	mogoče	variante,	ki	
lahko	vajo	naredijo	koristno	in	predvsem	igralce	spravlja	v	situacijo,	ki	jo	rešujejo	na	
igrišču	na	 tekmah.	Zato	 tudi	ni	vseeno,	na	katerem	delu	 igrišča	se	posamezne	vaje	
delajo	ker	igralci	ne	dobijo	prave	predstave	kdaj	in	kje	to	vajo	uporabiti	na	tekmi.		
	

Najpomembnejše	 napotilo	 pa	 je	 seveda	 'coaching'	 trenerja	 –	 biti	 mora	 dosleden,	
zahtevati	 predvsem	 na	 začetku	 točno	 izvajanje	 vaje	 (napačne	 podaje	 se	 kaznuje	 s	
tem	 da	mora	 igralec	 ki	 poda	 netočno,	 v	 šprintu	 steči	 po	 žogo),	 videti	mora	 vsako	
malenkost,	 vsak	detajl	 in	 ga	popravljati	 –	 tako	udarec	 kot	 sprejem	 žoge.	 Za	delo	 v	
skupini	 je	 treba	gledati	 na	 sposobnost	 in	 znanje	 (	 zagotoviti	 je	potrebno	 čim	večjo	
homogenost	skupine),	da	se	hitreje	doseže	napredek.	Igralcem,	ki	zaostajajo,	je	treba	
pokazati	 individualno	 vadbo	 (udarjanje	 v	 steno,	 žoga	 na	 vrvi,	 tehniciranje...)	 kar	
lahko	opravlja	tudi	doma	ali	s	prijatelji.	Podaje	se	morajo	vaditi	z	obema	nogama,	v	
vse	smeri	in	različne	razdalje.	Najprej	po	tleh,	nato	tudi	po	zraku,	kar	je	še	posebno	
pomembno.		
	

V	 sodobnem	 nogometu	 je	
okoli	20	različnih	vrst	podaj	
oziroma	 udarcev,	 ki	 vsak	
zahteva	 detajlno	 vadbo.	
Največ	podaj	je	z	notranjim	
delom	 stopala,	 zato	 ga	 je	
potrebno	 tudi	 največ	 in	
pravilno	 trenirati,	 posebno	
v	 začetnih	 fazah	 ućenja.	
Vse	 vrste	 udarcev	 je	
potrebno	 vaditi	 z	 obema	
nogama,	po	 tleh,	po	zraku,	
polvisoko,..Posebna	 vadba	
so	udarci	na	vrata	in	udarci	
z	glavo,	vse	pa	v	različnih	situacijah	in	variantah,	kar	je	vse	potrebno	zajeti	v	vadbo.	
Proces,	 ki	 traja	 vso	 nogometno	 kariero,	 se	 pa	 težko	 nadgrajuje,	 če	 se	 pravilno	 ne	
osvoji	v	času	do	14	leta.			
	

Nikakor	se	ne	more	in	ne	sme	učiti	vsega	naenkrat,	pač	pa	postopama,	sistematično	
in	analitično,	kar	 je	zelo	pomembno!	Zato	mora	biti	pripravljen	učni	načrt,	ki	 se	ga	
predstavi	 igralcem	 pred	 sezono.	 Trener	 mora	 voditi	 monitoring	 planiranega	 in	
izvedenega	dela	ter	evalvacijo	in	napredek	vsakega	igralca.	Osvajanje	sposobnosti	ob	
koncu	sezone	pomeni	tudi	del	selekcijskega	procesa	 igralcev	 in	strokovni	argument	
vsakega	trenerja	do	igralcev,	staršev	in	vodstva	kluba	za	sprejete	odločitve.	V	kolikor	
večina	 igralcev	 ne	 osvoji	 zastavljenih	 ciljev,	 se	 postavi	 pod	 vprašaj	 strokovnost	
trenerja	–	ali	 je	postavil	previsoke	cilje,	ni	pristopil	pravilno,	ni	spsosoben	prenašati	
znanja,...	
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Priloženi	 treningi	 naj	 služijo	 za	 pomoč.	 So	 preverjeni	 in	 kvalitetni	 ter	 zagotavljajo	
napredek,	 vendar	 pod	 pogoji	 kot	 so	 navedeni	 v	 predhodnem	 izvajnju.	 Obstaja	 še	
vrsta	vaj,	ki	so	dosegljive	na	internetu,	vsak	trener	ima	svoje	vaje	in	poglede,	knjiga	
Branka	 Zupana	 (Razvojna	 pot	 nogometaša),	 tuja	 literatura,	 DVD	 (Josip	 Vugrinec	 –	
Škola	 nogometa,	 ...	 )	 Trener	mora	 voditi	 proces,	 pripraviti	 vsak	 trening,	 vedeti	 kaj	
želi,	 cilje	 pa	 določiti	 pred	 sezono.	 Le	 tako	 lahko	 na	 koncu	 sezone	 vsi	 lahko	
ugotavljamo	ali	je	zastavljeni	program	realiziran	ali	ne.		
	

Podaja	 je	 samo	 del	 pragrama,	 ki	 ga	 mora	 trener	 izvajati	 na	 področju	 razvoja	
tehnike.	 Vsak	 odgovoren	 in	 licenciran	 trener	 mora	 pripraviti	 enake	 plane	 tudi	 za	
razvoj	drugih	področij	tehnike	in	igre	za	starostno	skupino.	Ob	tem	pa	mora	skrbeti		
tudi	za	učenje	na	področju	taktike,	 kondicije	 in	osebnostnega	 razvoja.	Tako	bomo	
lahko	 govorili	 o	 načrtnem	delu,	 imeli	 bomo	 vzvode	 za	 oceno	 igralcev	 in	 trenerjev,	
prav	 gotovo	 pa	 bo	 to	 služilo	 za	 zagotavljanje	 napredka	 in	 primerjave	 opravljenega	
dela	kot	tudi	izkušnja	in	model	za	delo	v	naprej,	ne	glede	na	to,	kje	bo	trener	deloval.		
	

	
	

1.DEL	
	

VAJE	ZA	PODAJO	
• OSNOVNE	VAJE	
• TRIKOTNA	FORMACIJA	
• ŠTIRIKOTNA	FORMACIJA	
• IGRA	NA	TRETJEGA	
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VAJA	1	
	
Opis	vaje:	
4	igralci	
Dva	stožca	kot	vrata	
Ena	žoga	
	
Namen	vaje:	
Razdalja	8-10	m	
Igralec	sledi	podaji	
Podaja	z	notranjim	delom	stopala	-	prva	žoga	-	skozi	omejen	prostor	
Pravilno	udarjanje	žoge	-	čvrtso	stopalo		
Pogledati	nasprotnega	igralca	pred	podajo	
Primerno	močna	podaja	
Pravočasno	proti	žogi	-	ne	čakati	na	mestu	/	na	prstih	
	
Navodila:	
Osnovna	vaja	za	ogrevanje	
Tehnika	podaje	z	notranjim	delom	
stopala	
Občutek	za	moč	podaje	
Pravočasno	reagiranje	
Pogled	soigralca	pred	podajo	in	
točnost	podaje	
Uporabnost	podaje	(primerno	
močna	podaja)	ob	prvi	žogi	oziroma	
ko	se	igra	druga	žoga	
Vaja	za	obe	nogi	
	
Variante:	
Nadgradnja	
1.večja	razdalja	12-14	m	in	dva	
dotika	
2.večja	razdalja	12-14	m	in	
odkrivanje	na	stran	/	levo	ali	desno	/	
pogled	podajalca!!	
3.	podaje	z	zunanjim	delom	stopala	z	
enakimi	zahtevami	
	
Varianta	2:	
Nadgradnja	
Podaje	v	parih	v	prostem	gibanju	po	
igrišču		
- podaja	s	sprejemom	–	2	žoga	
- podaja	s	prvo	žogo	
- podaja	z	menjavo	mest	
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VAJA	2	
	

Opis	vaje:	
Pripravljalna	vaja	za	dvojno	podajo.	
Vaja	za	ogrevanje		
Trije	igralci	-	razdalja	primerna	sposobnosti	igralcev	od	15-30	m	
	
Namen	vaje:	
Menjava	mest		
Preprosta	kombinacija	in	vadba	osnovne	tehnike	podaje	-	z	notranjim	delom	stopala	v	
gibanju	
Obe	nogi	
	
Navodila:	
Podaja	v	gibanju	in	priprava	na	dvojno	podajo.	
Videti	in	pogledati	soigralca	pred	podajo	
Sprememba	ritma	gibanja	in	hitra	reakcija	
	

Variante:	
Pospeševati	tempo,	razdaljo	in	moč	podaje	
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VAJA	3	
	
Opis	vaje:	
Opis	vaje:	
Pripravljalna	vaja	za	dvojno	podajo.	
Vaja	za	ogrevanje	
	
Namen	vaje:	
Navodila:	
Podaja	v	gibanju	in	dvojna	podaja	
Videti	in	pogledati	soigralca	pred	podajo	
Sprememba	ritma	gibanja	in	hitra	reakcija	
	
Navodila:	
Namen	vaje:	
Štirje	igralci	-	razdalja	
primerna	sposobnosti	
igralcev	od	25-40	m	
Menjava	mest	med	
podajalcem	in	igralcem,	ki	
žogo	sprejema	
Preprosta	kombinacija	in	
vadba	osnovne	tehnike	
podaje	-	z	notranjim	delom	
stopala	v	gibanjuDoseči	
sigurnost	podaje,	
preciznost,	občutek	za	
prostor,	gibanje,	moč	
podaje,	timing	
	
Variante:	
Variante:	
Pospeševati	tempo,	
razdaljo	in	moč	podaje	
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VAJA	4	
	
Opis	vaje:	
Podaje	v	dveh	
kolonah	-	vaja	za	
ogrevanje	
V	kvadratu	30x30	m	
imamo	na	vsakem	
kotu	po	3-5	igralcev	
Dve	žogi	
	
Namen	vaje:	
Podaja	v	dveh	
kolonah	in	po	
podaji	diagonalni	
tek	skozi	sredino	
igrišča	
Igralci	v	teku	delajo	
različne	vaje,	teke,	
skoke,..za	ogrevanje	
	
Navodila:	
Vadba	sigurnosti	
podaje	z	notranjim	
delom	stopala	ob	
drugih	zadolžitvah	
Moč	podaje,	pogled	
na	soigralca	
Pravilno	izvajanje	
ogrevalnih	vaj	
	
Variante:	
Z	manjšim	številom	
igralcev	
Hitrejši	tempo	
Močnejše	podaje	
	
Druga	varianta	
	
	 VARIANTA	2	
Podaja	žoge	
diagonalno,	tek	
naravnost	v	drugo	
kolono	
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VAJA	5	
	
Opis	vaje:	
Igralci	so	v	skupinah	po	3-5	v	trikotniku,	ki	je	primerne	velikosti	glede	na	sposobnosti	igralcev	
(starost)	
	
Namen	vaje:	
Menjava	mest	-	tek	za	žogo	
Igralec	A	poda	igralcu	B,	ki	mu	žogo	vrne,	ta	pa	mu	ponovno	vrne	dvojno	žogo	v	smer	gibanja	
v	prostor	s	primerno	močjo.	Igralec	B	odigra	prvo	žogo	v	prostor	pred	igralca	C,	ki	v	gibanju	
žogo	sprejme	in	jo	pod	nadzorom	v	šprintu	vodi	do	skupine	A.	
	
Navodila:	
Namen	vaje	je	učenje	podaje	in	sprejema	žoge	v	gibanju,	s	tem,	da	mora	biti	podaja	v	
prostor	pred	igralca,	ki	jo	v	teku	sprejme,	zato	mora	biti	pimerno	močna	da	jo	prejemnik	čim	
lažje	sprejme	in	odpelje	pod	nadzorom	do	skupine	A.	
	
Variante:	
Večati	ali	manjšati	razdalje	v	trikotniku	
Varianta:	
Obvezno	podaja	s	prvo	žogo	
Varianta:	
Postaviti	ovire	igralcu	C	ob	vodenju	do	skupine	A	
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VAJA	6	
	
Opis	vaje:	
Postavitev	v	obliki	zvezde,	v	skupinah	po	3	do	4	igralcevn	(12-15	igralcev)	
Pet	klobučkov,	1-3	žoge	
Velikost	vadbene	površine	odvisna	od	sposobnosti	igralcev	-	30	x	30	m	
Vaja	za	ogrevanje	in	tehniko	udarca,	sprejem	žoge	in	pregled	igre.	
	
Namen	vaje:	
Igralev	poda	žogo	z	notranjim	delo	stopala	soigralcu	in	teče	skozi	sredino	zvezde	(ne	okoli)	
kamor	je	žogo	podal	(tek	za	žogo).	Pred	podajo	-	pogeldati	soigralca,ki	mu	podaja,	videti	
mora,	da	je	sredina	igrišča	prazna,	če	je	prostor	zzaseden,	počaka	na	podajo.	Če	poda	
napačno	izven	kroga,	mora	v	štrintu	teči	po	žogo	(trenirati	navado	za	tekme	da	popravi	
napako,..)	
	
Navodila:	
Pregled	prostora,	točnost	podaje,	gibanje,	komunikacija,	timing,	postavljanje	telesa	ob	
sprejemu	žoge,	
	
Variante:	
Vaja	se	izvaja	z	eno	žogo	dokler	se	ne	nauči	in	podaje	stečejo.	Nato	se	nadaljuje	z	dvema	
žogama.	Za	igranje	s	tremi	žogami,	pa	je	potrebna	že	kvalitteta	in	znanje.	Zahteva	se	
postopnost	vadbe.	
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VAJA	7	
	
Opis	vaje:	
Vaja	za	ogrevanje	
V	kvadratu	so	formirane	4	skupine	po	2-3	igralcev	
Dve	žogi,	velikost	prostora	odvisna	od	sposobnosti	igralcev	in	cilja	vadbe	-	30	x	30	m?	
	
Namen	vaje:	
Kratka	podaja	z	enim	dotikom,	dolga	lahko	z	dvema.	
Pogledati	soigralca	ki	mu	podaja,	spremlja	gibanje	druge	žoge,	uskljajuje	tempo	in	moč	
podaje	
Igralec	sledi	podaji	žoge	pri	menjavi	mest	
	
Navodila:	
Vaja	je	namenjena	usklajevanju	poteka	obeh	žog	v	kvadratu	istočasno	-	ustvariti	ritem	in	ga	z	
vajo	pospeševati.	
	
Variante:	
vse	se	igra	s	prvo	žogo	
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TEMA:	PODAJA	1	 13	

VAJA	8	
	
Opis	vaje:	
Vaja	v	trikotniku.	10	do	12	igralcev	
Dve	žogi,	8	stožcev		
Prostor	se	oblikuje	glede	na	sposobnosti	igralcev	oziroma	cilj	vadbe	
	
Namen	vaje:	
Oblikujemo	dva	trikotnika	s	poljubnim	številom	igralcev	na	stožcih.Vaja	poteka	tako,	da	teče	
iz	enega	trikotnika	v	drugi.	Igralc	se	pomikajo	za	mesto	naprej	po	podani	žogi,	srednja	igralca	
ostajata	in	se	menjata	po	prekinitvi	vaje	na	trenerjevo	odločitev	in	menjavo	igralcev	v	
sredini.	
Kratke	podaje	z	enim	dotikom,	daljše	z	dvema	dotikoma.	
Pomemben	je	ritem	in	spremljanje	obeh	žog	–	pregled!	
	
Navodila:	
Koordinacija	sodelovanja	pri	podajah,	Pogled	soigralca,	hitro	delo	igralca	v	sredini	z	menjavo	
položaja	in	vežbanjem	občutka	podaje	ter	timinga.	Vajo	izvajati	kot	v	igri.	
	
Variante:	
Varianta:	
Skušati	igrati	vse	podaje	s	prvo	žogo.	
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TEMA:	PODAJA	1	 14	

VAJA	9	
	
Opis	vaje:	
Vaja	v	trikotniku.	Minimalno	4	igralci,	na	zaćetkuvaje	sta	2,	na	dugih	mestih	po	1	igralec		
Trije	stožci,	žoga.	
Prostor	mora	biti	primerne	velikosti	za	starostno	skupino,	sposobnost	igralcev	ter	cilje	vaje.	
	
Namen	vaje:	
Vaja	poteka	s	podajo	igralca	A,	povratno	žogo	igralca	B	in	takoj	odigrano	dvojno	žogo	v	
prostor	igralcu	B,	ki	poda	žogo	igralcu	C.		
Igralec	teče	v	smeri	urnega	kazalca	na	mesto	igralca	za	podano	žogo.	
Igralec,	ki	sprejema	žogo	se	mora	pravočasno	pripraviti,	opraviti	gibanje	ter	pravilno	
postaviti	telo	za	sprejem.	Soigralec	ga	mora	pred	podajo	videti.	
	
Navodila:	
Namen	vaje	je	izboljšati	kvaliteto	podaje	z	notranijm	delom	stopala,	občutek	za	pravilno	
močno	podajo,	timing	ter	sodelovanje	na	vseh	delih	igrišča.	
Vaja	za	komunikacijo,	natančnost,	pregled	in	timing	ter	občutek	podaje.	
	
Variante:	
Podaje	v	nasproti	smeri	urnega	kazalca	-	uporaba	predvsem	leve	noge!	
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TEMA:	PODAJA	1	 15	

VAJA	10	
	 	 	 	 	 Faza	1	
Opis	vaje:	
Pri	tej	vaji	sta	dva	igralca	v	
sredini	trikotnika.	Na	
vsakem	stožcu	trikotnika	je	
najmanj	1	igralec.		
Skupaj	najmanj	5	igralce,	3	
stožci	in	žoga.	Igralca,	ki	
igrata	dvojno	žogo	stalno	
menjavata	mesto.	Velikost	
vadbene	površine	je	odvisna	
od	sposobnosti	igralcev	-	30	
x	30	m	
	
Namen	vaje:		
Vaja	se	lahko	uporablja	že	v	
ogrevanju.	Namen	vaje	je	
trening	tehnike	udarca	z	
notranjim	delom	stopala,	
pregled	igre,	točnost,	
podaje,	komunikacija,	
gibanje	in	tempo.	
Pred	podajo	-	pogeldati	soigralca,ki	mu	podaja,		
	
Navodila:	
Igrale	A	poda	B	in	odigrata	dvojno	podajo.B	teče	na	mesto	A,	ki	žogo	poda	C	in	stopi		
v	sredino	trikotnika	kjer	zamenja		
mesto	z	B.	 	 	 	 Faza	2	
C	odigra	dvojno	podajo	
z	igralcem	v	sredini	D,	
ter	poda	E.	C	in	D	
zamenjata	mesto.	
Vaja	teče	dalje	tako,	da	
E	odigra	dvojno	žogo	s	C	
in	zamenjata	mesto	
potem,	ko	odigra	
podajo	z	B.	B	odigra	
dvojno	podajo	z	A,.....	
	
Variante:	
Vaja	se	izvaja	z	v	obe	
smeri	in	tekoče.	Prva	
žoga.	
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TEMA:	PODAJA	1	 16	

VAJA	11	
	

Opis	vaje:	
Osnovna	vaja	za	kombinacije	v	rombu	(diamantu).	Štirje	igralci	postavljeni	v	kvadrat	označen	
s	stožci.	Velikost	vadbene	površine	odvisna	od	sposobnosti	igralcev	-	30	x	30	m,	potrebni	
rekviziti:	štirje	stožci,	ena	žoga	
	
Namen	vaje:		
Vaja	za	ogrevanje	in	tehniko	udarca	z	notranjim	delom	stopala,	komunikacijo	in	pregled	igre.	
Pregled	prostora,	točnost	podaje,	gibanje,	komunikacija,	timing,	postavljanje	telesa	ob	
sprejemu	žoge,	
	
Navodila:	
Podajalec	in	igralec	s	katerim	igra	dvojno	podajo	stalno	menjata	mesto.	Podajalec	mora	
podajati	z	notranjim	delom	stopala	zunanje	noge	ter	dovolj	močno,	da	soigralec	
vrnekvalitetno	žogo	za	nadalnjo	podajo	
Pri	vaji	je	pomembno,	da	igralca	menjata	mesta	in	se	izvajajo	različne	linije	podaj.	Podaja	
mora	biti	natančna,	predhodno	mora	biti	vspostavljena	komunikacija	med	igralci,	podajalec	
mora	imeti	pregled	situacije	in	zagotoviti	je	potrebno	dober	ritem	podaj.	
	
Variante:	
Zahteva	se	postopnost	vadbe.	
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TEMA:	PODAJA	1	 17	

	

VAJA	12	
	

Opis	vaje:	
Osnovna	vaja	za	
formacijo	v	rombu	
(diamantu).	Šest	igralcev	
postavljeni	v	kvadrat	
označen	s	stožci.	Velikost	
vadbene	površine	
odvisna	od	sposobnosti	
igralcev	-	30	x	30	m,	
potrebni	rekviziti:	štirje	
stožci,	ena	žoga	
	
Namen	vaje:		
Vaja	za	ogrevanje	in	
tehniko	udarca	z	
notranjim	delom	stopala,		
z	vkljućitvijo	igralca	ob	
igranju	dvojne	podaje	
kot	v	igri.	
Pregled	prostora,	točnost	
podaje,	gibanje,	
komunikacija,	timing,	gibanje	pravilno	udarjanje	žoge	
	
Navodila:	
A1	poda	B1	in	teče	v	
sredino.	B1	odigra	dvojno	
podajo	z	A1	in	steče	
nacono	C.	A	poda	direktno	
žogo	C	in	teče	na	njega	da	
ga	napade.	C	odigra	dvojno	
žogo	z	D	in	nato	teče	v	
sredino	in	po	direktni	
podaji	A2	napade	tega	
igralca,	ki	odigra	dvojno	
žogo	z	B2,....Podaja	mora	
biti	natančna,	predhodno	
mora	biti	vspostavljena	
komunikacija	med	igralci,	
podajalec	mora	imeti	
pregled	situacije	in	
zagotoviti	je	potrebno	
dober	ritem	podaj.	Igralci	
morajo	uporabljati	obe	
nogi	na	kar	mora	biti	trener	še	posebno	pazljiv.	
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TEMA:	PODAJA	1	 18	

VAJA	13	
	

Opis	vaje:	
Osnovna	vaja	za	podajo	izmenično	močno	in	šibko	podajo	s	katero	je	potrebno	pripraviti	
soigralcu	kvalitetno	dolgo	podajo.Štirje	igralci	postavljeni	v	kvadrat	označen	s	stožci.	Velikost	
vadbene	površine	odvisna	od	sposobnosti	igralcev	-	30	x	30	m,	potrebni	rekviziti:	štirje	
stožci,	ena	žoga.	Igralci	ne	menjajo	prostora.	
	
Namen	vaje:		
Vaja	za	ogrevanje	in	tehniko	udarca,	vaja	za	občutek	podaje	z	notranjim	delom	stopala,	
komunikacijo	in	natančnost	podaje.	Igralci	vadijo	občutek	različno	močnih	podaj.	
Pregled	prostora,	gibanje,	komunikacija,	timing,	postavljanje	telesa,	podaja	s	pravo	nogo.	
Pravočasno	proti	žogi,	na	prstih	in	v	stalnem	gibanju.	
	
Navodila:	
Igralci	ostajajo	v	svoji	coni	in	se	pomikajo	proti	žogi	kadar	podajajo	
B	poda	A,	ki	odda	dolgo,	močno	podajo	C	ter	teče	nazaj	v	cono	A.	
C	odigra	natančno	podajo	B,	ki	odigra	močno	podajo	D.	
D	odigra	lahko	podajo	do	C,	ki	poda	močno	podajo	A	ter	teče	nazaj	v	cono	C,...	
	
Variante:	
Tempo	podaj	naj	se	stopnjuje	
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VAJA	14	
	

Opis	vaje:	
Osnovna	vaja	za	foramacijo	kvadrat.	V	vaji	je	5	igralcev	4	stožci,	1	žoga.	Igralci	se	pomikajo	za	
eno	mesto	naprej	po	oddani	žogi.	
	
Namen	vaje:		
Vaja	za	ogrevanje	in	tehniko	udarca	z	notranjim	delom	stopala,	vaja	za	občutek	podaje	z	
notranjim	delom	stopala,	komunikacijo	in	natančnost	podaje.	Igralci	vadijo	občutek	za	
podajo	
Pregled	prostora,	gibanje,	komunikacija,	timing,	postavljanje	telesa,	podaja	s	pravo	nogo.	
Pravočasno	proti	žogi,	na	prstih	in	v	stalnem	gibanju.	
	
Navodila:	
Igralci	po	diagonalni	podaji	menjajo	prostor	v	kvadratu	od	cone	do	cone	
A	poda	diagonalno	podajo	C	in	teče	v	cono	B	
C	odigra	podajo	B,	ki	odigra	diagonalno	podajo	D	
B	teče	v	cono	C,	C	pa	podaja	diagonalno	podajo	E	po	podaji	D,	ki	teče	po	podaji	v	cono	A,..	
	
Variante:	
Pospeševanje	tempa	
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VAJA	15	
	

Opis	vaje:	
Osnovna	vaja	za	foramacijo	kvadrat	ali	romba.	V	vaji	je	6	igralcev	4	stožci,	igralci	pa	si	
podajajo	2	žogi.	Igralec	sledi	podani	žogi.	
	
Namen	vaje:		
Vaja	za	ogrevanje	in	tehniko	udarca	z	notranjim	delom	stopala,	vaja	za	občutek	podaje	z	
notranjim	delom	stopala,	komunikacijo	in	natančnost	podaje.	Igralci	vadijo	občutek	za	
podajo	
Pregled	prostora,	gibanje,	komunikacija,	timing,	podaja	s	pravo	nogo.	
Pravočasno	proti	žogi,	na	prstih	in	v	stalnem	gibanju.	
Izvedba	vaje	je	mogoča	edino,	če	so	igralci	sposobno	koordinirati	dve	žogi.	Vaja	je	
namenjena	pozornosti	in	pregledu	celotnega	prostora,	gibanja	žog	in	razvijajo	percepcijo	
vida.	
	
Navodila:	
Igralci	po	diagonalnipodaji	menjajo	prostor	v	kvadratu	
A1	poda	B	in	teče	za	podano	žogo	ter	odigra	dvojno	podajo	z	B		
B	odigra	podajo	na	
C2,	ki	odigra	dvojno	
podajo	z	C1,	ki	je	
Istočasno	odigral	
podajo	z	D,	teče	za	
podano	žogo	in	
odigra	dvojno	
podajo	z	D,...		
Trener	mora	paziti	
na	pravilno	podajo,	
pravilno	moč	
podaje,	uporabo	
prave	noge	pri	
podaji,	da	je	žoga	
na	tleh,	da	
popravlja	in	
pomaga	pri	
odpravljanju	napak	
vsakemu	igralcu,	da	
so	podaje	
pravočasne,	da	se	
uporabljajo	lažna	
gibanja,...	
	
Variante:	
Tempo	in	v	obe	
smeri		
Menjava	razdalj	in	
kotov	
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VAJA	16	
	

Opis	vaje:	
Podaja	na	tretjega.	S	to	vajo	se	igralci	učijo	dva	pomembna	elementa	modernega	nogometa	
točno	 žogo	 naprej	 	 na	 tretjega	 igralca	 in	 kombinacijo	med	 tremi	 igralci.	 Vaja	 je	 prav	 tako	
odlična	za	osvajanje	kombinacijske	igre	in		koordinacijo	različnih	vrst	gibanj	igralca.	Najmanj	
5	igralcev,	7	stožcev,	6	žog.	Igralci	se	pomikajo	po	eno	mesto	naprej	v	teku	oz.	šprrintu	će	to	
trener	zahteva.	
	
Namen	vaje:		
Vaja	 za	 ogrevanje	 in	 tehniko	 udarca	 z	 notranjim	 delom	 stopala,	 vaja	 za	 občutek	 podaje	 z	
notranjim	 delom	 stopala,	 komunikacijo	 in	 natančnost	 podaje.	 Igralci	 vadijo	 občutek	 za	
podajo	
Podaja	na	tretjega	pravilno	tempirana	pred	igralca.	Pred	sprejemom	mora	igralec	izvajati	
lažno	gibanje.	
	
Navodila:	
A	poda	B	ki	vrne	žogo	in	se	postavi	v	cono	C	
C	v	pravem	trenutku	uteče	izza	igralca	B	v	prostor	iin	igralec	A	mu	poda	žogo	z	občutkom	v	
linijo	gibanja	ter	zavzame	pozicijo	igralca	B.	
C	 poda	 prvo	 žogo	 igralcu	 D	 ki	 mu	 žogo	 vrne	 ta	 pa	 jo	 poda	 v	 prostor	 igralcu	 E,	 ki	 priteče	
pravočasno	izza	igralca	D.		
Igralec	E	mora	v	hitrosti	voditi	žogo	do	začetne	cone	A	
	
Variante:	
Postaviti	ovire	igralcu,	ki	na	koncu	vodi	v	cono	A	
Izvajanje	v	
obe	strani	
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VAJA	17	
	

Opis	vaje:	
Podaja	 na	 tretjega	 s	 pasivnim	 nasprotnikom.	 V	 vajo	 uvajamo	 še	 pasivnega	 nasprotnika	 in	
kombinacijo	 med	 tremi	 igralci.	 Vaja	 je	 prav	 tako	 odlična	 za	 točnost	 podaje,	 osvajanje	
kombinacijske	igre	in		kontrolo	žoge	in	gibanja	igralca.	Najmanj	6	igralcev,	7	stožcev,	6	žog.	
Igralci	se	pomikajo	po	eno	mesto	naprej	v	teku	za	podano	žogo.	
	
Namen	vaje:		
Vaja	 za	 ogrevanje	 in	 tehniko	 udarca	 z	 notranjim	 delom	 stopala,	 vaja	 za	 občutek	 podaje	 z	
notranjim	 delom	 stopala,	 komunikacijo	 in	 natančnost	 podaje.	 Igralci	 vadijo	 občutek	 za	
podajo	
Po	podaji	na	tretjega	se	odigra	dvojna	žoga	ob	pasivnem	nasprotniku,	zato	mora	biti	sprejem	
žoge	kvaliteten	in	odigrana	tična	in	pravočasna	dvojna	podaja..	Pred	sprejemom	mora	igralec	
izvajati	lažno	gibanje.	
	
Navodila:	
A1	poda	B1	ki	vrne	žogo	igralcu	C1	
C1	odigra	podajo	z	D1,	ki	skuša	odigrati	s	prvo	žogo	dvojno	podajo	z	B1,	ki	se	mu	približa	po	
podani	žogi	C1.	V	tem	trenutku	uteče	s	strani	igralec	B2,	ki	pasivno	ovira	dvojno	podajo.	
Po	 dvojni	
podaji	 D1	
odigra	
prvo	 žogo	
igralcu	
A2,...		
	
Variante:	
Različne	
razdalje	
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ZAKLJUČEK	
	
Kot	že	povedano,	cela	vrsta	vaj	omogoča	pestrost	podaj	in	s	tem	motivacijo	igralcev.	
Predvsem	 je	 pomembno,	 da	 ob	 zaključku	 treninga	 igralci	 v	 prosti	 igri	 na	 dva	 gola	
skušajo	 kombinacije	 vpeljati	 v	 igro.	 Zato	 je	 pomembno,	 da	 se	 vaje	 izvaja	 na	 delih	
grišča	kjer	 so	 take	kombinacije	 igralcev	najbolj	 verjetne.	Pri	 starejših	 selekcijah	 (od	
16	 let	 dalje)	 je	 pomembno,	 da	 sodelujejo	 pri	 izvajanju	 vaj	 igralci	 na	 posameznih	
igralnih	 mestih,	 ki	 več	 sodelujejo	 med	 seboj	 tudi	 na	 tekmi.	 Vse	 vaje	 na	 svetu	 pa	
seveda	ne	pomagajo,	če	igralci	niso	sposobni	vaj,	ki	jih	vadimo	na	treningu,	prenesti	
v	igro,	tekmo.	Prvenstvena	tekma	je	pravi	test	treninga	ker	se	vse	dogaja	hitro,	pod	
pritiskom	nasprotnika	in	okolja	ter	časa.	
	

Pri	vaji	podaj	je	potrebno	vedeti	predvsem	sledeče:	
Dobra	podaja	je	tista,	ki	je	natančna,	ki	je	pravilno	tempirana	(moč,	hitrost	žoge)	ter	
odigrana	pravočasno.	Kvaliteta	podaje	se	kaže	tudi	v	tem,	kako	bo	soigralec,	ki	žogo	
sprejema,	podajo	lahko	uporabil!	
	

Zato	je	potrebno,	da	trener	stremi	za	tem,	da	se	vse	vaje	izvajajo	v	največji	hitrosti,	ki	
je	 primerna	 za	 posamezno	 starostno	 kategorijo.	 V	 sodobnem	 nogometu	 bo	 imel	
igralec	 z	 žogo	 vedno	manj	 časa	 za	 orientacijo,	 pravilno	 odločitev	 in	 točno	 podajo.	
Danes	 profesionalni	 igralci	 približno	 25%	podaj	 igrajo	 s	 prvo	 žogo!	Da	 pridemo	do	
tega	 rezultata	 pa	 je	 potrebno	 vskdanje	 delo	 in	 trening	 podaj,	 igre	 na	 majhnem	
prostoru	 in	 pravih	 tekem.	 Če	 to	 ni	 urejeno	 sistematično	 in	 dolgoročno,	 je	 težko	
pričakovati	napredek.	Kot	je	bilo	povedano	že	v	uvodu,	je	20	minut	vsakega	treninga	
potrebno	nameniti	podajam	in	udarcem,	v	različnih	oblikah.	
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KAKO	UČIMO	PODAJO	
	

1. Najprej	 učimo	 tehniko	 udarca,	
pri	tem	pa	pazimo	kako	udarjajo	
igralci	 žogo,	 	 da	 čakajo	 žogo	
pripravljeni	-	na	prstih,	skipajo	ali	
se	 gibljejo,	 da	 žogo	 udarjajo	 s	
pravilno	 nogo	 gleda	 na	 položaj	
telesa,	 da	 je	 pri	 udarcu	 stopalo	
čvrsto,	...	

2. Igralcem	 je	 treba	 obrazložiti	
namen	 podaje,	 kam	 želimo	 podati	 in	 kaj	 storiti	 po	 podaji	 (kam	 teči).	
Razlagamo	samo	eno	stvar	naenkrat	in	ne	vse	metati	v	en	trening	ali	razlago.	
Paziti	je	treba,	da	igralci	poslušajo	in	razumejo	razlago.	

3. Vsaka	 podaja	 mora	 začeti	 učiti	 od	 preproste	 k	 bolj	 komplicirani.	 Ne	
nadaljevati	predno	igralci	ne	osvojijo	osnovnih	zahtev!	

4. Če	 ne	 morejo	 igrati	 s	 prvo	 žogo,	 je	 potrebno	 igralcem	 dovoliti,	 da	 žogo	
sprejmejo	in	podajo	–	popravljati	jih	je	potrebno	stalno.	

5. Uvajati	 lažna	gibanja	pred	sprejemom	žoge,	ob	sprejemnju	se	morajo	vedno	
gibati	proti	žogi	

6. Ko	 igralci	 osvojijo	 vaje	 je	potrebno	 spreminjati	 dimenzije	 igrišča,	 razdalje	 in	
kote	podaj.	Dodajati	je	treba	pasivne	nasprotnike,	kasneje	aktivne	

7. Igra	na	koncu	treninga	je	obvezna	in	trener	mora	oceniti	kaj	so	igralci	sprejeli	
in	kaj	ne,	da	lahko	pripravi	sledeči	trening.	Enako	je	na	tekmi,	kjer	so	stvari	še	
bolj	vidne.	

	

KAJ	MORAMO	OPAZOVATI	MED	TRENINGOM	
	

1. Pravilnost	podaje	–	v	noge	ali	v	prostor	/	v	linijo	teka	soigralca	
2. Moč	podaje	–	ali	je	bila	podaja	primerno	tempirana	
3. Komunikacijo	med	igralci	–	verbalna	ali	samo	s	pogledom	
4. Da	pri	podajah	udarjajo	žogo	z	levo	ali	desno	nogo	/	postavljanje			
5. Gibanje	igralca	–	ali	je	usklajeno	s	soigralcem,	ali	z	gibanjem	ustvarja	prostor	

soigralcu,	ali	spreminja	ritem,	...	
6. Ali	uporablja	lažna	gibanja,....	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


